Nominačné kritéria na rok 2018
Reprezentačný výber SR v Presnej Orientácii pre rok 2017 (RV):
Jednotlivé výbery budú definované na konci roku 2017

Realizačný tím (RT):



MS - Dušan Furucz
ME - bude definovaný na konci roku 2017

Vrcholné preteky sezóny:
Majstrovstvá Sveta v Presnej Orientácii (WTOC), 3.‐12. augusta 2018, Riga, Lotyšsko*
predpokladaná účasť: 3 – 5




PreO: 3 x Open, 1 x Para (maximum 3)
TempO: 4x
Vedúci výpravy: 1x (zároveň aj pretekár)

* Konečné termíny definované usporiadateľmi: predbežné prihlášky: ?.2018, finálne prihlášky:
?.2018
Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii (ETOC), 27. apríla – 1. mája 2018, Bratislava,
Slovensko*
predpokladaná účasť: 3 – 5




PreO: 3 x Open, 1 x Para (maximum 3)
TempO: 4x
Vedúci výpravy: 1x (zároveň aj pretekár)

* Konečné termíny definované usporiadateľmi: predbežné prihlášky: ?.2018, finálne prihlášky:
?.2018

Predbežný plán akcií na rok 2018**:
27.4. ‐1.5.

ETOC

Bratislava, Slovensko

3.‐12.8.

WTOC

Birštonas, Litva

marec – november 2018

WRE/Európsky pohár

** detailnejší plán bude upresnený po vydaní kalendára pretekov 2018

Nominačné kritériá:
Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii
Na Majstrovstvách Európy môžu v disciplíne PreO za každý štát štartovať maximálne šiesti
pretekári v kategórii OPEN a šiesti pretekári v kategórii PARA***. V disciplíne TempO môžu
štartovať maximálne ôsmi pretekári bez obmedzenia kategórie. V štafetách môžu štartovať dve
štafety v každej kategórii (6+6).
*** pretekári kategórie Para musia mať potvrdenú IOF PARA ELIGIBILITY platnú na rok 2016.
Vzhľadom k skorému termínu prihlášok (začiatok roka 2018) prebehnú nominačné preteky len v
roku 2017. Účasť je otvorená pre všetkých bez rozdielu pohlavia a veku. Podmienkou je len
slovenské občianstvo a členstvo v SZOŠ.
Účastníci budú vybraní na základe nasledujúcich kritérií:
Priama nominácia*: Najlepší pretekár v súčte za obidva dni na pretekoch Európskeho pohára /
Majstrovstvá Slovenska organizovaných klubom FBA v termíne 28. – 29. október 2017. Najlepší
pretekári v jednotlivých disciplínach budú nominovaní v danej disciplíne v ktorej boli najlepší
(1xPreO, 1xTempO).
Nominačný rebríček*: Traja pretekári z kategórie OPEN, maximálne štyria z kategórie PARA na
základe nominačného rebríčka.
Poradie bude definované súčtom z 4 najlepších pretekov (celkovo 8 pretekov) a bodov za
získavanie skúseností – 5 bodov za každé absolvované nominačné preteky. Prvý slovenský
pretekár v jednotlivých pretekoch získa 100 bodov – ostatní podľa percentuálnej straty.
Výsledky sa rátajú spoločne pre obidve kategórie, ale záverečné poradenie bude oddelené.
Návrh reprezentačného trénera: Na základe dosiahnutých výsledkov na sledovaných pretekoch
v roku 2017, prípadne na základe možnosti dosiahnuť úspech na Majstrovstvách Európy podľa
iných objektívnych kritérií reprezentačný tréner doplní pretekárov do maximálne počtu 6+6 pre
štafety, 6+6 pre disciplínu PreO a 8 pre disciplínu TempO.
Predpoklad účasti: Záujem o účasť.
*Hlavný organizátori ME (Ján Furucz, Dušan Furucz a Marián Mikluš) sa nezarátavajú do
nominačného rebríčka ani do poradia priamej nominácie.

Majstrovstvá Sveta v Presnej Orientácii
Na Majstrovstvách sveta môžu v disciplíne PreO za každý štát štartovať maximálne traja
pretekári v kategórii OPEN a traja pretekári v kategórii PARA***. V disciplíne TempO môžu
štartovať maximálne štyria pretekári bez obmedzenia kategórie.
*** pretekári kategórie Para musia mať potvrdenú IOF PARA ELIGIBILITY platnú na rok 2017.
Predpokladom dosiahnutia úspechu na Majstrovstvách Sveta je získanie čo najväčšieho
množstvo skúseností. O výsledkoch rozhodujú maličkosti (špička je veľmi vyrovnaná) a každá
chyba sa platí posunom vo výsledkovej listine niekedy aj o desiatky miest. Vyhrávajú takmer vždy
len pretekári, ktorý absolvovali trať úplne bez chýb. Preto je nutnosťou absolvovať čo najväčšie
množstvo pretekov a pri nominácii bude k tomu prihliadané.
Pretekári (max 3 – PreO Open, max 3 – PreO PARA, max 4 – TempO) budú vybratí
reprezentačným trénerom na základe dosiahnutých výsledkov na sledovaných pretekoch v
rokoch 2017 a 2018, prípadne na základe možnosti dosiahnuť úspech na Majstrovstvách Sveta
podľa iných objektívnych kritérií.
Predpoklad účasti: Záujem o účasť.

Sledované a odporúčané preteky v roku 2017:
Slovenský trail-o ranking:
28. – 29. október – Európsky pohár – FBA (nominačné preteky na ME 2018)
Český trail-o ranking:
apríl - máj - ???** (nominačné preteky na ME 2018)
september - november -???** (nominačné preteky na ME 2018)
Európsky pohár:
18. – 19. marec – Lipica TrailO- Lipica, Slovinsko (nominačné preteky na ME 2018)
29. – 30. apríla – FinTrailO – Espoo, Fínsko
1. – 2. júla – PreWTOC – Aglona, Lotyšsko (preteky v terénoch Majstrovstiev Sveta 2018 budú
mať dvojnásobnú váhu z hľadiska nominácie na MS 2018)
23. – 24. septembra – PreO Uppland – Uppsala, Švédsko
** detailnejší plán bude upresnený po vydaní kalendára pretekov 2017

Sledované a odporúčané preteky v roku 2018:
CRO – ITA – SLO cup:
marec 2018 – Lipica Open – Lipica, Slovinsko***
Majstrovstvá Európy:
27.4. ‐1.5. – ETOC – Bratislava, Slovensko
*** detailnejší plán bude upresnený po vydaní kalendára pretekov 2018

Predpokladané ciele v r. 2018
Majstrovstvá Sveta v Presnej Orientácii



1 x jednotlivec do 15 miesta
1 x štafeta do 6 miesta

Majstrovstvá Európy v Presnej Orientácii



1 x jednotlivec do 20 miesta
1 x štafeta do 6 miesta

Iné:
Informácie, dokumenty a odkazy budú postupne pribúdať na stránkach sekcie Presnej orientácie
http://trail.orienteering.sk

Vypracoval: Dušan Furucz, reprezentačný tréner PO

